
Peran Negara dalam
Penyempurnaan Administrasi



Negara adalah kumpulan dari
beberapa bangsa, yang:

Memiliki wilayah
Memiliki rakyat
Ada pemerintahan



Fungsi Negara

Fungsi Negara dapat dibagi menjadi 4 
yaitu:

Negara sebagai Negara Politik
Negara sebagai Negara Hukum
Negara sebagai Negara Kesejahteraan
Negara sebagai Administratif



Negara Politik

Merupakan fungsi mendasar dari
keberadaan suatu negara

Memastikan bahwa semua warga negara
terpenuhi hak-hak politiknya

Memastikan eksistensi negara dengan
membuka diplomasi dgn negara lain



Negara Hukum

Memastikan bahwa kekuasaan tidak
dipegang oleh satu orang tetapi oleh sistem
hukum

Kekuasaan di tangan satu orang cenderung
memunculkan pemerintahan yang korup
(power tends to corrupt)



Negara Kesejahteraan

Menjadikan rakyat nya mampu untuk
memenuhi kebutuhannya

Memastikan seluruh rakyatnya
mendapatkan kesejahteraan yang layak



Negara Administratif

Memberikan pelayanan yang dibutuhkan
oleh rakyat

Bagaimana pelayanan tersebut dapat
memuaskan rakyat



Memperkuat Negara: 
Francis Fukuyama

Negara kini lemah karena munculnya
neoliberalisme yang memperbesar peran
swasta

Tetapi jika negara terlalu kuat maka negara
tidak bisa bersaing di era global

Francis fukuyama State Building: 
Governance and World Order in 21st

Century



Di buku itu Fukuyama membagi menjadi 2 
antara

Kekuatan negara (strength)
Ruang lingkup fungsi negara

Kekuatan negara didefinisikan sebagai
kekuatan institusi negara dalam
menciptakan transparansi, memberantas
korupsi, menciptakan efisiensi, memnuhi
harapan publik, dsb



Ruang lingkup fungsi negara di bagi
menjadi 3, yi:

Kebijakan industri, pemerataan pendapatanActivist

Mengatur pendidikan, lingkungan, mengatur
monopoli,  jaminan sosial

Intermediate

Menyediakan kebutuhan publik, pertahanan, 
hukum, hak milik, manajemen
makroekonomi, kesehatan masyarakat, 
mengubah kemerataan, menjaga yg miskin

Minimal

FungsiNama
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Minimal Menengah Aktivis



Negara menjalankan fungsi
Menengah/Aktivis dan kekuatan lembaga
negara lemah. Contoh: Brazil

Kuadran IV

Negara menjalan kan fungsi
Menengah/Minimal dan kekuatan
lembaga negara rendah. Contoh: Sierra 
Leone

Kuadran III

Negara menjalankan fungsi
Menengah/Aktivis dan kekuatan lembaga
negara kuat. Contoh: Uni Soviet

Kuadran II 

Negara menjalankan fungsi
Menengah/Minimal, dan kekuatan
lembaga negara kuat. Contoh: Amerika
Serikat

Kuadran I


